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Schooltijden veranderen?
Op De Kariboe hebben de leerlingen momenteel 30
minuten pauze waarin geluncht en buiten gespeeld
wordt. Dit is erg kort. Veel kinderen krijgen hun lunch
niet op in 15 minuten en 15 minuten buiten spelen is
erg weinig. Op onze school vinden wij gezondheid
(voeding en bewegen) erg belangrijk. Daarom zou het
goed zijn om de pauze te verlengen naar 45 minuten.
Volgende week ontvangt u via Parro een vragenlijst
waarin u uw voorkeur kunt opgeven voor:
1. Wijziging van de schooltijden op ma, di, do,
vrij naar 8:30-14:30 uur. De woensdag blijft
van 8:30-12:15 uur.
2. Geen wijzigingen in de schooltijden.
De stemmen worden gewogen naar het aantal
kinderen dat de stemmende ouders op school
hebben.
De oudergeleding van de MR heeft de wettelijke
bevoegdheid om namens de ouders met een wijziging
van schooltijden in te stemmen of deze af te wijzen.
De uitkomst van de ouderraadpleging wordt door de
oudergeleding van de MR zorgvuldig meegewogen bij
de beslissing wel/niet in te stemmen met een nieuw
schooltijdenmodel.
Tenslotte krijgt u in mei de terugkoppeling van deze
ouderraadpleging van de voorzitter van de MR en de
schoolleider en zal het definitieve besluit kenbaar
worden gemaakt.

Oudertevredenheidsonderzoek
Binnenkort ontvangt u via Parro een ook een link naar
een vragenlijst over uw tevredenheid over de school.
Het is voor de school belangrijk dat alle ouders deze
vragenlijst invullen zodat wij weten hoe wij de
school kunnen verbeteren. U kunt deze lijst invullen
tussen 4 en 19 april.

Ouderbijdrage
Helaas hebben nog niet alle ouders ouderbijdrage
betaald. Hiervan worden veel extra schoolactiviteiten
voor de kinderen georganiseerd. Denkt u er nog aan?

BSO De Duinsprong in De Kariboe
Op maandag 6 mei start Buitenschoolse Opvang De
Duinsprong in ons gebouw. Zij maken gebruik van de
ruimte van de peuteropvang, de bibliotheek, de
speelzaal, het technieklokaal en het schoolplein.
Informatie over de BSO kunt u vinden
op: https://www.welschapkinderopvang.nl . Wij
heten de BSO van harte welkom!

5 april Spring Op Plein + Buurtbakkie
Op vrijdag 5 april is er voor alle kinderen om 14:15 uur
Spring Op Plein. Dit wordt georganiseerd door de
Brede School en past in ons thema
gezondheid/bewegen. Aansluitend is er voor alle
ouders en buurtbewoners een buurtbakkie: samen
gezellig een kopje thee/koffie drinken op het plein!
Komt u ook?

Beter Nederlands leren?
Stichting Participatie Anderstaligen (SPA) start in juni
op school met een groepje ouders die beter
Nederlands willen leren.
Tijdens het buurtbakkie op 5 april zijn zij aanwezig om
hierover meer informatie te geven. Zie bijlage.

Jeugdsportpas
Met de JeugdSportPas (voor
kinderen uit groep 1 t/m 8) kan
voor € 5 kennis gemaakt worden met een sport of
vereniging, zonder verdere verplichtingen. De
kennismaking bestaat uit vier lessen. |Op
https://jouw.teamsportservice.nl/kennemerland vind
t u meer informatie.

Inloopspreekuur jeugdverpleegkundige
Op dinsdag 9 april zal Judith Welman,
jeugdverpleegkundige, weer een inloopspreekuur
houden van 8:30-9:00 uur. U kunt bij haar terecht met
vragen over gezondheid en opvoeding.

Jumbo Spaaractie
Van de ruim €500,- zijn buitenspeelgoed en
techniekmaterialen aangeschaft. De kinderen zijn er
blij mee.

Vacature Gemeenschappelijk
Medezeggenschapsraad
Stichting OPO IJmond is op zoek naar een ouderlid
van de GMR. Dit is het overlegorgaan waarin vier
ouders en vier personeelsleden mee kunnen denken
en praten over het schooloverstijgende beleid van de
Stichting, zoals dit door het bestuur uiteen wordt
gezet. Enkele voorbeelden hiervan zijn het financieel
beleid en de inzet van het personeel binnen de
stichting (formatieplan). Van een kandidaat wordt
verwacht dat hij of zij bereid is voor een periode van
drie jaar zitting te nemen in de GMR. Er wordt 8x per
jaar vergaderd en je bent 2x per jaar bij een MRvergadering aanwezig. Je hoeft niet overal al kennis
van te hebben, maar staat wel open voor het opdoen
van de materie, eventueel door het volgen van een
cursusavond.
GMR-leden denken en praten mee over het
schooloverstijgend en gemeenschappelijk beleid van
de Stichting. Tegelijkertijd is een GMR-lid ook
voldoende op de hoogte van wat er op het niveau van
de school speelt of kan spelen. Waarom zou je je
verkiesbaar stellen? Omdat je je kan inzetten voor de
scholen, ouders en leerlingen en omdat je invloed kan
uitoefenen op het beleid van de Stichting. GMR-leden
worden gekozen door de Medezeggenschapsraden
van de 16 aangesloten scholen. Een kandidaat hoeft
geen MR-lid te zijn, maar dit mag wel. Tegenover het
GMR-lidmaatschap staat een kleine vergoeding.
Ouders die zich voor de GMR kandidaat willen stellen
kunnen zich tot 4 april 2019 per e-mail aanmelden bij
het secretariaat: Esther Demarteau,
gmrsopoij@gmail.com.
Indien u behoefte heeft aan meer informatie kunt u
via bovenstaand mailadres contact opnemen met
GMR-voorzitter Sultan Kara-Çelik.

